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03/02/2017 Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes de la Universitat de Girona a ICRPC.
Durada : 6/02/2017 a 07/04/2017
Estudiant : Paula Ruz Ramos
03/02/2017 Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes de la Universitat de Girona a ICRPC.
Durada : 6/02/2017 a 07/04/2017
Estudiant : Eduard Caballé Colom
10-03-2017 Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona per afavorir el desenvolupament de conferències, seminaris, publicacions, recerca
científica i estudis de públics sobre el patrimoni cultural.
Durada : 10/03/2017 a 31/12/2017
Aportació: 25.000,00 €
06/04/2017 Conveni marc col·laboració entre l’ICRPC, la Universitat de Girona, la Universitat de
Vic i l’Ajuntament de Sant Hilari de Girona a través de la Càtedra de l’aigua, natura i benestar.
Objecte del conveni : L’objecte del conveni és fixar el marc general de col·laboració entre l’ICRPC
i la Càtedra d’Aigua, Natura i Benestar. En concret, son objectius d’aquest conveni de
col·laboració entre les dues institucions:
 La celebració de jornades que tenen com objectiu promoure i difondre les utilitats de la
recerca en patrimoni, tant en patrimoni cultural com natural de les Guilleries.
 La celebració de cicles de conferències divulgatives sobre els usos del patrimoni cultural
i natural.
 Actuacions conjuntes de promoció i difusió de les activitats d’ambdues entitats.
 La participació en tribunals, així com tutoritzacions, d’activitats de recerca vinculades
amb els ajuts i premis de recerca que porta a terme la Càtedra de l’Aigua, Natura i
Benestar.
 I altres actuacions de col·laboració entre ambdues entitats que acordin convenients.
Durada : 06/04/2017 durada de 4 anys renovable automàticament
25-04-2017 Conveni de col·laboració amb Abertis Infraestructuras, SA en l’expoli, destrucció i
salvaguarda del Patrimoni Cultural
Durada : 1/01/2017 a 31/12/2017
Aportació : 6.000,00 €
30/05/2017 Acord d’adscripció parcial d’activitats de recerca entre Fundació ICRPC i la Dra.
Rosa Mari Gil Tort
Durada : 01/06/2017 a 31/05/2021 – 4 anys
13/06/2017 Acord d’adscripció parcial d’activitats de recerca entre Fundació ICRPC i el Dr.
Mauro Salis
Durada : 13/06/2017 a 12/06/2021 – 4 anys
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06-09-2017 Subvenció de la Diputació de Girona per a museologia, processos i usos del
patrimoni cultural gironí i català.
Subvenció : 10.000,00 €
Durada : 01/01/2017 a 31/12/2017
18/09/2017 Conveni de col·laboració específica entre la Universitat de Girona, l’ICRPC i el
Monestir de Sant Daniel i la Federació Catalana de Monges Benedictines
Objecte del conveni: digitalització i difusió de la col·lecció de pergamins del fons del monestir
de Sant Daniel de Girona
Durada : 1 any prorrogable
13/10/2017 Conveni específic de col·laboració entre l’ICRPC i la Universitat de Girona relatiu a
l’autorització per a realitzar tasques de gestió del Dr. Joaquim Nadal Farreras.
Vigència : 4 anys
29/09/2017 Annex al conveni de regulació entre la Fundació ICRPC i la Universitat de Girona
relatiu a l’adscripció de l’activitat de recerca del Dr. Joaquim Nadal Farreras.
Vigència : 4 anys
29/09/2017 Conveni específic de col·laboració entre l’ICRPC i la Universitat de Girona relatiu a
l’autorització per a realitzar tasques de gestió del Dr. Joan Bosch Ballbona.
Vigència : 4 anys
29/09/2017 Annex al conveni de regulació entre la Fundació ICRPC i la Universitat de Girona
relatiu a l’adscripció de l’activitat de recerca del Dr. Joan Bosch Ballbona.
Vigència : 4 anys
20/10/2017 Conveni de col·laboració entre la Fundació ICRPC i els investigadors Maria Mercè
Vidal i Jansà, Raquel Ruth Lacuesta Contreras i Joaquim Maria Puigvert i Solà, per l’elaboració
del Mapa d’Arquitectura i Paisatge Urbà Noucentistes.
Import : 21.000,00 €
Durada : 20 d’octubre de 2017 a 30 d’abril de 2018
30/11/2017 Addenda al conveni entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de
Catalunya (I-CERCA) i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució social (IPHES),
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i l’ICRPC, en el marc del projecte R3.
Vigència : moment d ela seva signatura al 15/12/2018.
24/11/2017 Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Universitat de Girona :
Innovació i Formació i la Fundació ICRPC, per a la realització d’activitats de formació
continuada.
Objecte : realització d’activitats de formació continuada : Diploma de Postgrau en Direcció
Estratègica de Museus i Centres Patrimonials (Semipresencial)
Durada: Des del moment de la seva signatura fins a la presentació de la liquidació econòmica
per part de la FUdGIF de l’activitat a que fa referencia aquest conveni.
05/12/2017 Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels
estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores.
Estudiant : Eleni Ananiadou
Període pràctiques : 11/12/2017 a 16/03/2018

